Příloha č. 1
Základní pojmy
S pojmy, které jsou zde uváděny, by se měli žáci postupně seznamovat, měli by pochopit jejich
význam, naučit se je volně reprodukovat a používat. V žádném případě nejsou určeny pro
pamětné učení a přesnou reprodukci.
Občanské sdílení ochrany obyvatelstva
„Pomáhání druhým pomáhá i nám“, budeme-li znát jak, pomůžeme i sobě; staneme se
připravenými a tím i odolnějšími vůči stresu, jehož vliv je nedílnou součástí každé mimořádné
události.
Ochrana obyvatelstva
Plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití
obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku;
Mimořádná událost
Škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy a haváriemi, které
ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a
likvidačních prací;
Antropogenní mimořádné události
Mimořádné události způsobené činností člověka (např. havárie způsobené lidským faktorem,
sociální nepokoje, terorismus apod.).
Havárie
Mimořádná událost vzniklá v souvislosti s provozem technických zařízení a budov, užitím,
zpracováním, výrobou, skladováním nebo přepravou nebezpečných látek nebo nakládáním
s nebezpečnými odpady.
Mimořádné události způsobené přírodními vlivy
Velké, zpravidla náhle a nečekaně se objevující neštěstí, zkáza, zpustošení či škoda způsobená
přírodními vlivy.
Integrovaný záchranný systém
Koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění
záchranných a likvidačních prací.
Záchranné práce
Činnost k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik vzniklých mimořádnou
událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí,
a vedoucího k přerušení jejich příčin.
Likvidační práce
Činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí.
Varování obyvatelstva
Souhrn organizačních a technických opatření zabezpečujících včasné upozornění obyvatelstva
na hrozící nebo nastalou mimořádnou událost, vyžadující realizaci opatření na ochranu

obyvatelstva a majetku; zahrnuje zejména varovný signál, po jehož provedení je neprodleně
obyvatelstvu poskytnuta prvotní informace.
Evakuace
Soubor opatření k přemístění osob, hospodářského zvířectva a věcných prostředků
z ohroženého prostoru na jiné bezpečné místo.
Individuální ochrana
Činnosti sloužící k ochraně před účinky nebezpečných škodlivin při mimořádných událostech;
k tomu se užívají prostředky improvizované ochrany dýchacích cest, očí a povrchu těla; jedná
se o jednoduché pomůcky, které si občané připravují svépomocí z dostupných prostředků a
které omezeným způsobem nahrazují prostředky individuální ochrany; stát bude zabezpečovat
prostředky individuální ochrany pouze pro děti do 18 let věku, zdravotnická, sociální a
obdobná zařízení, a to při stavu ohrožení státu a válečném stavu.
Improvizovaná ochrana
Opatření sloužící k bezprostřední ochraně před toxickými účinky nebezpečných látek; lze se
chránit improvizovanými prostředky pro ochranu dýchacích cest a povrchu těla. Základním
principem improvizované ochrany je využití vhodných oděvních součástí, které jsou
k dispozici a pomocí kterých je možné chránit jak dýchací cesty, tak celý povrch těla.
Při použití této ochrany je třeba dodržovat následujících zásady:
 celý povrch musí být zakryt, žádné místo nesmí zůstat nepokryté,
 všechny ochranné prostředky je nutno co nejlépe utěsnit,
 k dosažení vyšších ochranných účinků kombinovat více ochranných prostředků
nebo použít oděv v několika vrstvách.
Hrozba
Blízkost něčeho zlého, špatného – rizika bezprostředního ohrožení nebo nebezpečí, které bude
omezovat, ohrožovat, ničit, devastovat až likvidovat.
Krizová opatření
Organizační nebo technické opatření určené k řešení krizové situace a odstranění jejích
následků, včetně opatření, jimiž se zasahuje do práv a povinností osob.
Krizová situace
Mimořádná událost, narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při němž je vyhlášen
stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu.
Požár
Nežádoucí, neovládané a zpravidla již neovladatelné hoření, představuje jeden z ničivých
živlů.
První pomoc
Soubor jednoduchých úkonů a opatření, která při náhlém ohrožení nebo postižení zdraví
člověka omezují rozsah a důsledky tohoto ohrožení či postižení.
Připravenost
Systémově zabezpečený stav umožňující rychlé zahájení odborně cílených činností. Jde o
schopnost čelit dopadům mimořádné události nebo krizové situaci a tím zmírnit jejich
dopady; předem provést technická, organizační i výchovná opatření.

Nikdy nekončící proces zlepšování postupů i řešení mimořádných událostí, a to v jejích
nejrůznějších variacích a etapách. Na rozdíl od připravenosti (stavu) je krizová
připravenost systém postupů (pokud možno standardizovaných) pro zvládání všech druhů i
etap krize, krizových stavů a jejich vlivu na zdraví.
Zdraví
Stav fyzické, duševní a sociální pohody jedince (nejde pouze o nepřítomnost nemoci nebo
zdravotního postižení).
Péče o zdraví
Takové chování jedinců či skupin, které vede ke stavu fyzické, duševní a sociální pohody.
Krizová intervence
Je poskytována bezprostředně po neštěstích - katastrofách přímo v terénu, ale také i následně.
Je poskytována v rámci psychosociální pomoci a je specifickou podporou duševního zdraví
neklinického typu. Je poskytována záchranáři, edukovanými odborníky a dobrovolníky.
Násilí
Záměrné použití nebo hrozba použití fyzické síly nebo moci proti sobě samému, jiné osobě
nebo skupině či společnosti osob, které působí nebo má vysokou pravděpodobnost způsobit
zranění/úraz/smrt, psychické poškození, strádání nebo újmu.
Psychosociální krizová pomoc
Postupy, které jsou poskytovány bezprostředně po mimořádné situaci; jsou standardizované a
založené jak na odborné pomoci, tak na občanském sdílení. Vychází z naplňování všech
potřeb (tělesné, duševní, duchovní, sociální) v souladu s hodnotami člověka.
Riziko nebezpečí
Možnost zranění, škody, ztráty, nezdaru.
Společenství jako nástroj
Významný prostředek pomáhání, včetně psychosociální pomoci; jde o prostředí, kam
postižení i jejich blízcí patří, všude tam, kde jsou v čase mimořádné situace „doma“.
Stres
Stav organismu, který je v nebezpečí ztráty rovnováhy, a to pod vlivem činitelů, ohrožující
jeho homeostatické mechanismy. Jde o jakýkoliv faktor schopný narušit tuto rovnováhu, ať je
původu fyzikálního (trauma, chlad), chemického (jed), infekčního nebo psychologického
(emoce). Slovo stres označuje zároveň i působení agresivního činitele i reakci těla.
Trauma
Důsledek ohrožení života nebo zdraví člověka (nebo jeho blízkých), v rovině - duševní,
tělesné nebo společenské.
Úraz a poškození stavu psychické rovnovážnosti
Tělesné a duševní poškození, které vzniká náhlým a násilným působením zevních sil, ale i
samotného jedince nebo skupin.

